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Rozhovor
Protipovodňová opatření jsou dokončena
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Rozpočet bude
na konci ledna
S rozpočtovým provizoriem
vstoupí do roku 2014 město
Lovosice. Podobná situace je ve
městech celkem častým jevem.
Město bude v lednu hospodařit s
1/12 rozpočtu. „V lednu proběhne
ještě několik jednání ohledně finální podoby rozpočtu. Jeho schválení
předpokládáme na prvním řádném
zasedání zastupitelstva. To je na
programu 30. ledna,“ vysvětlila na
prosincovém jednání zastupitelů
Vladimíra Nováková, místostarostka Lovosic.
(tuc)

Město
Cena vody vzroste
o 3,9 %

4|

Kultura
Vánoční akce
v Lovosicích

7 - 11|

Secesní radnice si odbyla
neoficiální premiéru

Blíží se zápisy,
počet prvních tříd
by měl zůstat
Ve středu 5. února a ve čtvrtek
6. února proběhnou na základních školách v Lovosicích zápisy
do prvních tříd, a to vždy od
14 do 17 hodin.
V tomto školním roce mají všechny tři lovosické školy po dvou prvních třídách. „Předpokládáme, že
tento počet zůstane stejný i pro
příští školní rok. Všechny školy by
si dvě první třídy měly udržet,“
sdělila Alena Zelenková, která má v
Lovosicích na starost školství.
K zápisu se povinně dostaví
rodiče s dětmi narozenými před
1. zářím 2008 a ti, jejichž děti dostaly u zápisu v roce 2013 odklad
školní docházky. Děti narozené od
1. 9. 2008 do 31. 12. 2008 mohou k
zápisu v případě zájmu rodičů přijít
také, ale přijaty mohou být až po
vyšetření školní zralosti, o které
rodiče požádají při zápisu.
Rodiče při zápisu dále předloží
občanské průkazy (doklad o
bydlišti), rodný list dítěte a jeho
rodné číslo.
(tuc)
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Stará secesní radnice má za
sebou po rekonstrukci první
akci. V rámci projektu Centrum
pro cestovní ruch a partnerství
zde o vánočních trzích proběhl
bohatý program, jehož cílem
bylo mimo jiné ukázat veřejnosti
adventní zvyky nejen z české,
ale i z německé strany (více o
vánočních trzích na straně 2,
další fotografie na straně 7).
Přítomni zde proto byli zástupci
partnerského města Coswig, kde

se v polovině prosince uskutečnila
akce podobného rázu pro změnu s
účastí zástupců Lovosic. „Akce
mohla proběhnout díky schválenému předčasnému užívání stavby.
Pokud bude v objektu vše dokončeno tak, jak předpokládáme, měla
by kolaudace a slavnostní otevření
proběhnout na přelomu ledna
a února,“ uvedla Jana Hejdová,
vedoucí odboru vnitřních věcí na
Městském úřadu v Lovosicích.

Sport
Lovci zimní pauzu
stráví na druhém místě
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo města v
závěru minulého roku
schválilo nový Komunitní plán péče na
roky 2014 – 2018.
Projekty v něm plánované zajišťují
udržení a další rozvoj sociálních
služeb pro lidi s postižením, děti
a seniory. Věřím, že se služby pro
potřebné budou v tomto roce
v Lovosicích rozvíjet stejně jako
v roce předchozím a že občané,
kteří potřebují pomoc, ji dostanou
včas a v potřebné kvalitě.
Dokončili jsme rekonstrukci „staré
radnice“. Již brzy se zde budou
moci návštěvníci seznámit s
prezentací našeho partnerského
města Coswig. Stejné centrum,
o Lovosicích, vzniklo na druhé
straně hranic. I v tomto objektu
přibyl bezbariérový přístup včetně
výtahu. Po Kulturním domě je to už
druhé místo, které jsme zpřístupnili
seniorům a lidem s omezenou
pohyblivostí.
Mnoho občanů není spokojeno
s kvalitou služeb České pošty
v Lovosicích. Hned na začátku roku
mám naplánované jednání s vedením České pošty a pokusím se je
přesvědčit o potřebě navýšení
přepážkových míst a celkové zkvalitnění jimi poskytovaných služeb.
V závěru mi dovolte Vám všem
popřát pevné zdraví do nového
roku, hodně štěstí a lásky. Ať je rok
2014 lepší než rok předchozí.
Lenka Lízlová – starostka

(tuc, foto: hv)

www.meulovo.cz

Aktuality
Přehled vánočních akcí pořádaných odborem
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Lovosice
 Pátek 29. 11. 2013: zahájení
adventu v Domě s pečovatelskou
službou v Lovosicích, slavnostní
rozsvícení vánočního stromku.
Přítomní měli zároveň možnost
si prohlédnout a zakoupit vánoční výrobky.
 Čtvrtek 12. 12. 2013: Kulturní
středisko Lovoš – akce pro děti,
které jsou v péči orgánu sociálně
– právní ochrany dětí, divadelní
vystoupení – Divadlo VeTři,
dětem byly předány vánoční
balíčky.
 Pátek 13. 12. 2013: návštěva
lovosických seniorů umístěných
v Domovech pro seniory Litoměřice, Čížkovice, Milešov a Libochovice, seniorům byly předány

vánoční balíčky.
 Pondělí 16. 12. 2013: adventní
setkání
pěstounských
rodin
z Lovosicka ve společenské místnosti DPS Lovosice, vystoupení
ZUŠ Lovosice.
 Středa 18. 12. 2013: adventní
posezení
v
DPS
Lovosice
s obyvateli DPS Lovosice a členy
Klubu
důchodců
Lovosice,
vystoupení skupiny Karavana.
 Čtvrtek 19. 12. 2013: adventní
posezení v Kulturním středisku
Lovoš s osamělými seniory města Lovosice, vystoupení pěveckého kroužku Školáček ze Základní
školy
Všehrdova
Lovosice,
Podřipský žesťový kvintet.
Odbor sociálních věcí MěÚ Lovosice

Vánoční trhy změnily svou tvář
Návštěvníky trhů určitě mile
překvapila novinka – stánky
s vánočním tovarem byly nejen
na Václavském náměstí, ale nově
byl Vánocům rezervován i
prostor v připravovaném Centru
pro cestovní ruch a partnerství
v secesní radnici, na jejíž rekonstrukci získaly Lovosice dotaci
z programu Cíl 3/Ziel 3 pro
přeshraniční spolupráci mezi
Svobodným státem Sasko a ČR.
Lovosičtí občané už předtím měli
možnost navštívit Coswig a honosné vánoční trhy v Drážďanech na
Striezelmarktu i ty hezčí starodávné trhy u Frauenkirche. „Navštívili
jsme i zrekonstruovaný kostel, a
opravdu to za prohlídku stálo.
Nádherný je oltář i výzdoba balkonů,“ netajila se nadšením jedna
z návštěvnic.
Občanům byl poprvé přístupný
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Pro Tříkrálovou sbírku bylo zapečetěno
17 kasiček

nově opravený sál v 1. poschodí,
který byl vánočně vyzdoben. Byly
tu vystaveny betlémy a česká i
německá strana nabízela vánoční
pochoutky a svařené víno. Své
umění předvedly děti z DMC Revolution, s písněmi vystoupili žáčkové
z MŠ Terezínská a uskutečnila se
celá řada dalších programů.
V průběhu celého odpoledne probíhaly Vánoční dílny pro děti pod
vedením o. s. Mozaika. „Děti si také
mohly přinést vlastní ozdobičky a
ozdobit vánoční stromeček nebo
napsat přání Ježíškovi,“ informoval
ředitel Kulturního střediska Lovoš
Martin Kohl. Psaní pro Ježíška
vybíral a razítkoval opravdový
starodávný pošťák.
Druhý den probíhaly tvořivé Vánoční dílny pod taktovkou o.s.
Šance. „Dopoledne vystoupil dramatický soubor Klíček na Václav-

Tradiční Tříkrálová sbírka začala
2. ledna a potrvá do 14. ledna.
Akci pořádá Charita Česká republika, ve městě se o ni stará
Farní charita Lovosice. Koledníci
s kasičkami obcházejí na Lovosicku celkem osm obcí včetně Lovosic. Letos bylo zapečetěno o
3 kasičky víc než minule – celkem
17.
„Poprvé se k nám připojil i
ském náměstí a předvedl vánoční
hru s názvem Noc na betlémských
pastvinách s pěveckými vložkami
sboru Šance. Odpoledne ve staré
radnici děti zahrály pohádku
O Koblížkovi a též zazpíval sbor,“
doplnila vedoucí Šance Božena
Plicková. Vystoupil i pěvecký sbor
Koťata z 1. ZŠ. Tyto „minitrhy“
navštěvovali hlavně rodiče s dětmi.
Všem se tam líbilo.
Oba dny byly na Václavském
náměstí od 11 do 18 hodin otevře-

Azylový dům pro matky s dětmi.
Výtěžek sbírky půjde z 50 procent
zpět k nám, za to děti pojedou
na tábor, letos navíc i na víkendový pobyt na koňskou farmu
v Třebušíně, něco dostane i zmíněný azylový dům,“ sdělila při
zapečeťování kasiček Adriana
Kucháriková, koordinátora Tříkrálové sbírky v Lovosicích (na snímku vpravo).
(Text a foto: tuc)
ny prodejní a řemeslné stánky
s vánoční tematikou, k dostání byly
různé cukrovinky, nechyběla medovina, svařáček, bramboráčky a
další občerstvení. Od 13 do 17
hodin probíhal i zde po oba dva
dny kulturní program, většinou
hudební, moderátoři byli z D. A.
Bezevšeho. Zkrátka, pro každého
bylo na trzích v Lovosicích něco
připraveno. Pro děti i pro dospělé.
Pro oko i pro mlsný jazýček.
Jen ten sníh chyběl…
(hz)
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Rozhovor

Protipovodňová opatření průmyslové zóny
jsou definitivně dokončena
Protipovodňová opatření průmyslové zóny (Lovochemie
a.s., Preol a.s., Glanzstoff – Bohemia s.r.o., Brassica – silo)
byla ze strany investora, tedy Povodí Labe, konečně dokončena. Dílo v délce cca 5 km bylo až na zhruba 110 metrů
vedle Modly dokončeno více než před rokem a celý projekt
stál tři čtvrtě miliardy korun. Vyděračská taktika vlastníka
zcela bezcenného pozemku (plevel + náletové dřeviny) vůči
investorovi byla zřejmá. Tisková mluvčí Povodí Labe Jana
Burianová dodává podrobnosti.
Proč byl zbytek protipovodňových opatření dokončen až
nyní? Byla k tomu impulzem červnová povodeň?
Důvodem dokončení těchto částí až v tomto období je skutečnost, že v průběhu realizace linie protipovodňových opatření
došlo ke změně vlastníka pozemku, na kterém měla být provedena dle schválené projektové dokumentace tato část stavby.
S novým vlastníkem, který projevil zásadní nesouhlas se vstupem na pozemek a provedením stavby, bylo vedeno několik
komplikovaných jednání, bohužel nevedoucích k dohodě.
Nový vlastník pozemku trval na odprodeji celého pozemku
(nikoliv pouze té části, na které bude umístěna stavba) za naprosto nereálnou nadsazenou cenu. Z tohoto důvodu bylo ze
strany investora přistoupeno ke změně trasy protipovodňových
opatření zcela mimo tento problematický pozemek. Toto řešení
však znamenalo vypracování nové projektové dokumentace pro
vydání rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí)
a následně projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení. Zároveň muselo proběhnout i nové územní řízení
a nové řízení o povolení stavby (stavební řízení). K oběma správním řízením podal nyní vlastník sousedního pozemku odvolání,
čímž vzhledem k zákonným lhůtám došlo ke značné časové
prodlevě. Červnová povodeň v letošním roce tedy rozhodně
nebyla impulzem k dokončení stavby.
Jaká je délka zdi pozemku a bude provizorní val odstraněn?
Délka úseku je 105,7 m. Provizorní val byl odstraněn na náklady investora do konce roku 2013. Práce na odstraňování byly
zahájeny ve 49. týdnu.
Kolik dokončení protipovodňové zdi stálo a která firma byla
zhotovitelem (zda Metrostav, který celé opatření v původním projektu realizoval)?
Zhotovitel nedokončeného úseku byl vybrán na základě výsledků samostatného výběrového řízení. Zhotovitelem byla
firma INSKY spol. s.r.o. Ústí nad Labem. Cena díla dle uzavřené
smlouvy o dílo byla 6,3 milionu korun.
Kdy proběhne kolaudace celého protipovodňového opatření?
Předpokládaný termín vydání kolaudačního souhlasu na tuto
nedokončenou část je únor 2014. Na již vybudovanou linii protipovodňových opatření byly již kolaudační souhlasy vydány.
(jv, foto: 2x tuc, hv)
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Město

Cena vody vzroste o 3,9 % • Za Helenou Richterovou •
Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyhlásila cenu
vody (vodné a stočné) na rok
2014. Ta bude ve výši 80,40 Kč /
m3, z toho vodné 41,15 Kč / m3
a stočné 39,25 Kč / m3 (uváděno
bez DPH).
„S akcionáři, tedy představiteli
měst a obcí, jsme hledali společně
kompromisy na straně potřeb do
obnovy majetku, s
ohledem na sociální
únosnost ceny vody.
V rámci diskuze
zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic
do obnovy vodárenského majetku
je daleko vyšší, než jsou naše
finanční zdroje. Zvažovali jsme
různé varianty cenotvorby a jejich
dlouhodobé důsledky. Od bezpochyby
jednoduché
varianty
„zmražení“ ceny, které však jen
krátkozrace odsouvá problém do
budoucna bez ohledu na právní a
ekonomické mantinely, po optimální variantu, která by v řádu let
dokázala zastavit proces stárnutí
majetku,“ informuje Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.
Po vynaložení veškerého úsilí se
vedení společnosti podařilo stanovit cenu vody na rok 2014 a rozhodlo o navýšení ceny vody pouze
o 3,9 % oproti možným 7,5 % dle
akcionáři schváleného podnikatelského záměru a zároveň navzdory
loňským předpokladům 5,9 %, což
v absolutním vyjádření znamená

nárůst o 3,48 Kč / m3 ve srovnání s
rokem 2013.
V současnosti jde z ceny vody cca
35 % na obnovu, 40 % na provoz a
cca 25 % si z ceny vody bere stát
ve formě celé řady poplatků a DPH
(za nákup vody k výrobě vody
pitné, či za vypouštění vyčištěné
odpadní vody). Přitom např. v
Německu je výrazně nižší zatížení
sazby DPH, a to
pouze ve výši 7 %, a
to jen na vodné
(stočné je bez DPH).
V sousedním Rakousku je surová voda zdarma pro
výrobu vody pitné pro veřejné
zásobování.
Generální ředitel SVS Bronislav
Špičák shrnuje: „Po zvážení sociálně-ekonomických
parametrů,
předpokládané výše inflace, poklesu spotřeby vody a dalších výše
uvedených skutečností, jsme dospěli k tomu, že zvolená nejnižší
varianta navýšení ceny vody je na
samé spodní hranici možného
cenového rozpětí, abychom neohrozili fungování vodohospodářského majetku a byli jsme i nadále
schopni zajistit zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění a
likvidaci komunálních odpadních
vod. Nakonec tak mezi starosty a
starostkami převládl zodpovědný
přístup, který nezpůsobí vybydlení
majetku, a přesto zůstane zachována sociální únosnost ceny vody.“
(Z tiskové zprávy SVS, tuc)

1. prosince 2013 nás opustila
paní Helena Richterová. Dlouholetá spolupracovnice měsíčníku
Lovosický dnešek se narodila
v obci Klapý, absolvovala čtyřletou ekonomickou školu v Ústí
nad Labem a původně pracovala
v Libochovicích v advokátní
kanceláři.
Těsně po válce, 5. června 1945,
nastoupila do tehdejší továrny
Glanzstoff-Fabrik A.G. jako sekretářka obchodního ředitele JUDr.
Gustava Bradyho. V červenci 1947
se provdala za Miroslava Richtera
a oba pracovali v tehdejších Severočeských chemických
závodech až do důchodu. (Její manžel byl
v roce 1990 posledním
předsedou Národního
výboru v Lovosicích).
Paní Helena zaznamenala pro další generace
rozvoj kultury v Lovosicích, a to historii
pěveckých
souborů,
divadelní představení
ochotníků i recitační
skupiny mládeže, onu
jedinečnou atmosféru
prvních nadšených let
po
válce.
Většina
z tehdejších pamětníků
už nás opustila navždy
a nyní odchází i ta,
která pro paměť příštích generací pečlivě
tuto dobu zapsala. Její

práce
o
kultuře
vycházela
v Lovosickém dnešku od srpna
1997 do dubna 1999, vzpomínky
na rok 1945 ještě v roce 2001.
Paní Helenka byla také členkou
ochotnického spolku Máj a kromě
jiných významných rolí ji lovosičtí
diváci viděli v titulní roli Ibsenovy
Nory. Do posledních let se o kulturu živě zajímala a hodně i četla. Její
rodina se rozrostla, synové Stanislav a Miroslav ji obdařili vnoučaty
a pravnoučaty. Nejen její blízcí, ale
i její přátelé na ni budou vzpomínat. Čest její památce!

Henychovi a Lukáši Chládkovi z
Čížkovic, Stanislavu Kühnelovi
z Klapého, Tomáši Gruntovi
z Radovesic, Monice Komínkové ze
Sulejovic a Milanu Kremličkovi
z Třebívlic.
Bronzovou plaketu za 10 odběrů

obdrželi Zdeňka Brandýská, Jiří
Budil, Markéta Čapková, David
Malý, Michal Němčanský, Tomáš
Novotný, Martin Růžička, Alena
Slovinská, Eva Šírková, Kateřina
Štolbová a Milan Topš, všichni
z Lovosic.
(Text a foto: hv)

(hz, reprofoto: hv)

Ocenění dárcům krve
Druhého prosince proběhlo
v obřadní síni městského úřadu
slavnostní ocenění zasloužilých
dárců
krve
na
Lovosicku
(pořadatelé: Oblastní spolek
Českého červeného kříže (ČČK)
v Litoměřicích, ve spolupráci
s Městským úřadem v Lovosicích). K ocenění bylo pozváno
45 dárců, z nichž někteří se slavnostního aktu nemohli zúčastnit.
Na setkání byl předán Zlatý kříž
3. třídy a zlaté, stříbrné a bronzové plakety Dr. Jánského za 80,
40, 20 a 10 bezplatných odběrů
krve.
Přítomné krátce pozdravil předseda Oblastního spolku ČČK Litoměřice Vladimír Valta. Plakety a dárky
za odběry krve předala ředitelka
Oblastního spolku ČČK Litoměřice
Olga Šotnarová, tajemník MěÚ
v Lovosicích Jan Landa a matrikářka Hana Beránková.
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Zlatý kříž 3. třídy za 80 odběrů
obdržel Stanislav Kohák ze Sulejovic.
Zlatou plaketu Dr. Jánského za
40 odběrů získali Tomáš Vančura a
Radka Pišlová z Lovosic, Jaroslav
Hemerka
a
Ladislav
Klupák
z
Třebívlic,
Ladislav
Miller
z Čížkovic, Jan Brejcha z Libochovic, Marek Kaduk a Ladislav
Pour z Velemína.
Stříbrné plakety za 20 odběrů
byly předány Simoně Kodýtkové,
Ladislavu Brandýskému, Miloslavu
Dlouhému, Miroslavu Hlaváčkovi,
Davidu Holubovi, Štefanu Jasukeviči, Petru Jeřábkovi, Milanu Joštovi,
Miloši Malému, Miloši Masarykovi,
Monice Novotné, Aleně Palečkové,
Lucii Procházkové, Miroslavě Veselé a Petru Wolfovi, všichni z Lovosic, Martinu Hnátovi, Jaroslavu
Průchovi, Janu Rýznarovi a Lucii
Vydrové z Libochovic, Václavu
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Servis

Vítání občánků
V obřadní síni Městského úřadu
v Lovosicích se uskutečnilo ve
čtvrtek 5. prosince šesté slavnostní
přivítání nových občánků Lovosic
s jejich rodiči a příbuznými.
Z patnácti pozvaných novorozenců se dostavilo šest kluků a pět

Rozmístění kontejnerů na domovní odpad

holčiček. Občánky mezi nás
přivítal zastupitel Milan Šramota
a matrikářka Hana Beránková.
Svým vystoupením přivítaly nové
občánky také děti z Mateřské
školy Resslova.
(Text a 3x foto: hv)

Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vždy ve středu
odpoledne a odváženy ve čtvrtek.
Stanoviště:

Týden:

Od – do:

Resslova - u školky
U Výtopny
Osvoboditelů - parkoviště u sídliště

3.

15. 1. – 16. 1.

S. K. Neumanna - křižovatka
Prokopa Holého - školka
Kmochova - parkoviště u vým. stanice

4.

22. 1. – 23. 1.

Mírová - před školkou
Před nádražím ČD
Hluboká - parkoviště

5.

29. 1. – 30. 1.

Lovošská - žel. přejezd vpravo
Palackého - parkoviště
Sady pionýrů

6.

5. 2. – 6. 2.

Myslivecký ples v Lovoši
Myslivecké sdružení Lovoš zve na tradiční Myslivecký ples, který proběhne 24. ledna v KS Lovoš. Začátek je ve 20 hodin, hraje skupina Paradox.
Pro návštěvníky bude tradičně připravena bohatá tombola. Předprodej
vstupenek bude zahájen 10. ledna v Informačním centru Lovosice.

Farní charita Lovosice žádá veřejnost o potraviny

Zleva: Dvojčátka Jiřina a Jana Leovy, Šimon Dvořák a Samuel Tran

Zleva: Šimon Cafourek, Ondřej Vašut, Matyáš Hanák a Lucie Bříštělová

Obracíme se touto cestou na
širokou veřejnost s žádostí o
pomoc při zapojení do celosvětové kampaně Právo na jídlo
v rámci Caritas Internationalis.
Farní charita Lovosice vyvíjí dlouhodobě maximální úsilí, aby lidem,
kteří se ocitli v těžké a nesnadné
životní situaci, co nejvíce ulehčila.
Kromě aktivní pomoci ze strany
našich pracovníků pomáháme
klientům i poskytováním materiální
pomoci, zejména ošacením, které
shromažďujeme v charitním šatníku v Lovosicích a které je zde
k dispozici.
Kromě toho se však snažíme
poskytovat klientům i pomoc potravinovou. Naše zásoby pochází
nejčastěji z dobrovolných celorepublikových sbírek a od dlouhodobých podporovatelů a partnerů
naší organizace. Tyto naše zásoby
jsou však velice omezené, neboť
poptávka ze strany klientů výrazně
převyšuje množství potravin, jež
můžeme poskytnout. Obracíme se
proto na širokou veřejnost, jednotlivce i organizace, na ty, kteří naše

úsilí dlouhodobě podporují – pomozte lidem v nouzi. Podpořte
naše úsilí věnováním potravin na
charitu.
Z hlediska využitelnosti klienti
využijí především potraviny trvanlivého charakteru – instantní polévky či omáčky, těstoviny, rýži,
luštěniny, potravinové konzervy
(paštiky, masité výrobky, ale i zavařované ovoce), cukr, kávu, čaj,
polévkové koření a další.
Pomoci lze mnoha způsoby a
trocha jídla může pro člověka
v těžké životní situaci znamenat
mnoho. Pomozte i vy. Každé pomoci si jako Farní charita Lovosice
nesmírně ceníme a děkujeme za ni.
Vaše případné potravinové příspěvky můžete předávat v kanceláři Farní charity v Lovosicích,
v Kostelní ulici 146/1, případně
v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Terezínské ulici
731/54 (naproti Autosalonu OKIM).
Za poskytnuté dary předem
upřímně děkujeme.
Bc. Michal Šťastný
sociální pracovník terénní služby

Krytý plavecký bazén je po povodni znovu otevřen
od 2. prosince (provozní doba pro veřejnost)
Pondělí

15:00 - 17:00

Úterý

12:00 - 21:00

Středa

Zleva: Agáta Vančurová, Filip Landa a Eliška Vacková
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8:00 - 14:00

15:00 - 19:00

Čtvrtek

15:30 - 21:00

Pátek

14:00 - 17:00

Sobota

13:00 - 18:00

Neděle

zavřeno
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Aktuality
Pachové ohradníky výrazně snížily
počet nehod způsobených zvěří

Spolek Úsměv pro zdraví hodnotil
rok 2013

Lovosice jsou jedním z měst,
kterým bylo poděkováno za to,
že se podílejí na instalaci pachových ohradníků, které pomáhají
odrazovat divokou zvěř od vstupu na silnice, kde by mohla způsobit dopravní nehody. Podél
komunikací v regionu je aplikují
myslivci od roku 2008 a kraj
jejich aktivity pravidelně finančně podporuje. Nápad, který se
jako první realizoval v Ústeckém
kraji, se postupně šíří po celé
republice.
Výsledky, které instalace pachových ohradníků podél silnic za
sebou má, jsou příznivé. Hned

nou zpětnou vazbu. Čísla mluví za
vše. Tuto věc jednoznačně podporuji a děkuji obcím a městům,
konkrétně Lounům, Žatci, Podbořanům, Roudnici nad Labem, Varnsdorfu, Mostu, Lovosicím a Litoměřicím, že se na této věci také
podílejí. Věřím, že do budoucna se
zapojí ještě více obcí a měst
Ústeckého kraje,“ řekl na jednání
hejtman Oldřich Bubeníček.
V roce 2014 by měl vzniknout
materiál, který bude mapovat
aktuální výskyt zvěře na silnicích
Ústeckého kraje a bude informovat
o tom, kde je vhodná aplikace
pachových ohradníků, kde nové

v roce 2009, v prvním roce realizace, se podařilo snížit počet dopravních nehod způsobených zvěří
z celkového počtu 1400 na 70.
Proto se v projektu i nadále pokračuje. Jedná se o významnou pomoc řidičům. Kraj na ni ze svého
rozpočtu poskytuje zhruba 280
tisíc korun ročně. Ošetřeny jsou
zhruba dva tisíce kilometrů silnic
z celkového počtu tři a půl tisíce.
„Je to určitě příznivá částka,
za kterou dostáváme velmi výraz-

dopravní značení a kde jiná úprava
okolí silnic.
Pachové ohradníky se aplikují
buď přímo na stromy podél silnic,
na kterých vypadají jako montážní
pěna využívaná ve stavebnictví,
nebo na speciální tyče na krajích
lesů a luk. Pach, který se zhruba tři
až čtyři měsíce šíří do okolí, odrazuje zvěř, která díky tomu nevstoupí do vozovky.

Členky a členové spolku Úsměv
pro zdraví se opět sešli před
Vánocemi na přátelském posezení, zhodnocení a naplánování
další činnosti. Činnost začala
cvičením už v roce 1992.
„Spolek se rozrostl na 200 členů,
od roku 2003 jsme se zapojili do
SPCCH a v letošním roce po
společném usnesení jsme se
transformovali na Úsměv pro
zdraví z. s.
Každé naše setkání je o pohodě,
úsměvu a radosti z pohybu, při
kterém si uvědomujeme, co pro
sebe dokážeme udělat. VŠE, CO
DĚLÁME PRO SEBE, DĚLÁME PRO
SVOJI RODINU,“ informuje Líba
Žamberská, předsedkyně spolku.
Z PŘEHLEDU ČINNOSTI – Konalo
se několik jednodenních poznávacích zájezdů. Proběhly dva pobyty
v Doksech s přednáškou o zdraví,
procházkami a tanečními večery.
Uskutečnil se již tradiční desetidenní lázeňský pobyt v Lázních
Mšené. Členové spolku se rozjeli
i na další lázeňské pobyty, a to
do lázní Karlovy Vary, Poděbrady,
Luhačovice, Františkovy Lázně a
Soběšice. Zájezdy se konaly také
k moři, v květnu a červnu do Itálie
a Chorvatska, v září do Turecka,
letos bylo v létě navštíveno Bulharsko a Maďarsko.
„Každý měsíc zajišťujeme taneční
zábavu s překvapením, kdy
necháme vystoupit děti, které
si připravují tanečky, a potěšíme
je, když za vystoupení dostanou
odměnu. Pro nás je to radost,“
doplňuje předsedkyně. Úspěšná
činnost je spolupráce s dalšími
spolky,
například
mateřským
centrem Mozaika. Hlavní úspěchy
jsou v pravidelném setkávání –
každý týden se cvičí, relaxace probíhají jak v Lovosicích, tak i
v Litoměřicích. Z dalších činností:

plavání pro zdraví, návštěva solné
jeskyně, keramika, výroba šperků,
pletení z papíru a mnoho dalších
akcí pro širokou veřejnost. Jezdilo
se do divadel i lodí. V letošním
roce se spolek stal klubem
SENSEN (senzační senioři). Členky
pletly obvazy pro Červený kříž
na pomoc do rozvojových zemí.
Pravidelnou činností je prevence
samovyšetření prsu
do škol.
Cvičení s lany SM systém se osvědčil jak ve školách, tak i pro dospělé a bude se v něm pokračovat.
„Všem našim podporovatelům
děkujeme. Celá léta nás podporuje
pekárna John cenami do tomboly,
na sportovní činnost nám přispívá
Strana pro Sport a zdraví, zaplatili
nám nové legitimace,“ uvádí Líba
Žamberská. „Z příspěvku od města
jsme zakoupili vstupenky do bazénu a solné jeskyně. Přispěli jsme
na víkendový pobyt v Doksech,“
dodává. Heslo na příští léta zní
„BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ“. Semináře, Dny zdraví i víkendové pobyty
se ponesou v duchu „Paralelní
péče o zdraví“.
Po zprávě o činnosti spolku za
rok 2013 podala pokladní Jiřina
Kolouchová ještě zprávu o hospodaření. S kulturním programem
vystoupily
roztomilé
děti
z Mateřské školy Terezínská a
zazpívaly vánoční koledy.
Poté byly nejaktivnější členky
odměněny za celoroční činnost,
dárky jim předával Ing. Jaroslav
Horák z Finklubu. Celou schůzi
moderovala
Laďka
Lásková.
Po oficiální části se u všech stolů
účastníci dobře bavili, ochutnávali
donesené domácí cukroví a přáli
si štěstí a zdraví v nadcházejícím novém roce. Poslední akcí,
tentokrát sportovní, byl 27. prosince ještě tradiční turnaj v bowlingu.

s veškerými možnými tajemstvími
přírody a člověka, vesmíru i země,
tajemství duše i těla, fantasy i sci-fi
a podobně. Kniha
vyšla 19. listopadu
2013 a vydala ji Severovědecká knihovna.
V almanachu mají své
zastoupení
Pavel
Koukal, Věra Bartošková, Arnošt Herman i
Ladislav Muška. Jednou ze zveřejněných
povídek je práce lovosické autorky Anny

Staré „Červené kamínky“ o lidské
zlobě, přátelství a původu českých
granátů,
která
se
odehrává
v Podsedicích a na
kopci Linhorka.
Knihu
ilustrovala
Jana Wienerová. Zájemci si ji mohou
zakoupit za 100 Kč
v Severočeské vědecké knihovně v Ústí
nad Labem nebo zapůjčit
v
Městské
knihovně Lovosice.

(Alena Tichá, oddělení mediální
komunikace Ústeckého kraje, tuc)

Vyšel almanach … jen krůček od tajemství
Severočeský klub spisovatelů v
Ústí nad Labem vznikl jako jeden
z prvních v roce 1990 a v současné době má 40 členů. Členy se
stali básníci a prozaici z tehdejšího Severočeského kraje.
Hned od založení Severočeský
klub spisovatelů pořádal literární
večery, na něž pozval např. Evu
Kantůrkovou, Karla Pecku, Ivana
Klímu a další spisovatele z Prahy.
Akce byly úspěšné a hojně navštíveny veřejností. Podporovatelem
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klubu je ústecký Magistrát a
především Severočeská vědecká
knihovna, pod jejíž hlavičkou vycházejí četné práce členů klubu.
Vedení klubu se za 23 let nezměnilo, obětavým předsedou je Ladislav
Muška a jeho pomocnicí sekretářka Růžena Pečivová.
Z této podpory, kde byl sponzorem Magistrát, vyšlo pět sborníků
básní a próz členů klubu, naposledy almanach … jen krůček od tajemství. Jde o antologii spojenou

(hz)

(hz)

Leden 2014

Fotostrana

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Vánoční trhy ve staré radnici
a na Václavském náměstí
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Děti

Na SOŠ si povídali o minulosti Bez ZUŠ by se Vánoce v Lovosicích
Dne 28. 11. proběhla na naší
škole akce Příběhy bezpráví.
Znamená to promítání dokumentárního filmu z období totality a následně okomentování
s pozvaným pamětníkem.
Téměř stovka našich žáků a studentů si vyslechla velmi zajímavé
a mnohdy sugestivní vyprávění
Michaely Vidlákové. Židovky, která
většinu svého života prožila, jak
sama říká: „ve dvou totalitních
režimech – fašistickém a komunistickém.“ Na příbězích své rodiny

dokazovala, jak jí válečná i poválečná léta sebrala svobodu, důstojnost, majetek, jak byla pošlapávána její základní lidská práva.
Studenti ji dvě hodiny vděčně a
velmi ukázněně poslouchali, ptali
se na některé podrobnosti, mnohdy nechápali její odpovědi. My
dospělí doufáme, že se jim alespoň
trošku pootevřela vrátka do minulosti a obohatili se na jedné straně
informacemi a na straně druhé i
prožitými emocemi.
Dagmar Růžičková, SOŠTaZ Lovosice

neobešly

V předvečer adventu 30. listopadu se v kostele sv. Václava v
Lovosicích uskutečnil společný
česko-německý Vánoční koncert
Musikschule Coswig a ZUŠ Lovosice. ZUŠ Lovosice byla zastoupena pěveckým sborem Happy
voices sbormistra J. Kocha.
Koncert byl podpořen dotací
z programu Cíl 3/Ziel 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Svobodným státem Sasko a Českou
republikou.
Vánoční koncert populární hudby
ZUŠ se v KS Lovoš odehrál 5. prosince. Skladby byly vybrány perfektně, nikdo by neřekl, že existuje
tolik písní na vánoční téma.
Kouzelné bylo vystoupení dětí
z přípravky, zvlášť koleda My tři
králové v provedení tří malých
děvčátek. Písně byly střídány sóly
na nástroje, kytaru, příčnou flétnu

ze tříd učitelů Evy Peluňkové, Tomáše Christiana Brázdy a Jiřího
Lhotského, se uskutečnil v kostele
sv. Václava 22. prosince, tedy
v době, kdy již ostatní žáci a učitelé byli na prázdninách. V závěru se
připojili členové žesťového kvinteta Requiem pod vedením Dušana
Barvy. Základní umělecká škola
Lovosice měla letos na kulturních
vánočních programech velký podíl.

i bicí. Představily se Smíšený
orchestr, Enkláva se svými zpěvačkami a zpěváky a pěvecký sbor
Happy Voices s několika spirituály.
Na závěr vystoupila hudební skupina učitelů ZUŠ. Poslední píseň
Vánoce, Vánoce přicházejí si zazpívali všichni. I Mikuláš s andělem a
čertem.
Další koncert ZUŠ, tentokrát
komorní hudby na vánoční téma,
se konal 11. 12. v sále Bratrské
jednoty baptistů. V zaplněném sále
zazněly vedle vánočních melodií
skladby klasiků a romantiků,
vrcholem byl výkon Matouše
Kopáčka na klarinet v koncertu
Carla Marii von Webera.
Některé skupiny ZUŠ vystoupily
i na Vánočních trzích i na akcích
pro seniory. Poslední koncert ZUŠ
Vánoční melodie, na kterém
vystoupil sbor Happy Voices, žáci

hudební výchovy. Převažují žáci
základních škol, tedy dětského
věku. Jejich motivace je značná,
protože nabídka dalších aktivit
není z kapacitních důvodů tak
velká, jako ve větších městech.
Potěšující je také pozornost rodičů
a dalších příbuzných, s jakou sledují výkony na koncertech v třebenickém sále na radnici a v Muzeu
českého granátu, kam se sjíždějí ke
společnému účinkování několikrát
do roka.
Poslední koncert v roce 2013 –
17. prosince 2013 byl toho dokladem. Za tímto úsilím je třeba vidět
pedagogickou práci učitelů Olgy
Haufové, Jiřího Holečka, Ivo Bartoška, Petra Voborníka, Vlastimila
Baráka, Ladislava Březnovského,
ale také množství najetých kilometrů za svými svěřenci.

(hz, foto: Petra Hájková)

Výuka ZUŠ Lovosice
na pobočkách
Již dlouhá léta vyučuje ZUŠ Lovosice děti ve spádové oblasti Třebenice, Třebívlice a Velemín. Počet
vyučovaných žáků by vydal na
jednu malou ZUŠku, tj. norma 70
dětí. Vyučují se všechny nástroje
jako na základně, tj. v Lovosicích,
včetně hudební nauky a přípravné

Mozaika zrealizovala další projekt

vzdělávacích a poradenských aktivit
Rodinné centrum Mozaika již
druhým rokem realizovalo projekt podpořený Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR. Mozaika v rámci projektu nabízela
poradenské vzdělávací služby a
aktivity pro rodiny s děti s postižením.
Vzhledem k tomu, že na projekt
organizace získala dotaci, klientům
poskytovala
zdarma
poradenství v těchto
oblastech: sociálně právní, psychologická, psychomotorický vývoj dětí,
speciálně pedagogická,
rodinné finance a laktační poradenství. Dále uspořádala
sérii vzdělávacích seminářů určenou zejména pro rodiče (Psychomotorický vývoj dítěte a vývoj řeči,
Dětská onemocnění a očkování,
Výživa dítěte, Bezpečnost dětí,
prevence a první pomoc, Agrese u
dětí a jak na ní, Pojďme nalézt
společnou řeč). Jak o poradenství,
tak o semináře byl mezi cílovými
skupinami velký zájem, organizace
proto dané služby plánuje nabízet
i v příštím roce.
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Dalšími aktivitami projektu byly
aktivity pro rodiny s postiženými
dětmi. Pravidelně probíhala setkávání těchto rodin pod názvem
„Přátelská setkání jiných světů“ a
aktivita Terapie pomáhá!, v rámci
níž byly využity relaxační, terapeutické a pohybové techniky podporující zdravý psychomotorický
vývoj dětí s handicapem. Při práci
lektoři využili speciálně
upravenou a vybavenou
relaxační místnost, která
byla vytvořena díky podpoře Nadace Veolia. Pro
rodiče dětí s handicapem
byly dále uspořádány
4 přednášky, jejich tématy byly:
Bazální stimulace v každodenním
životě, Možnosti integrace dítěte s
postižením do ZŠ, Metody alternativní komunikace a Efektivní řešení
sporů v rodinách s dítětem
s postižením.
Vzhledem k poptávce po nabízených službách a jejich potřebnosti
organizace doufá, že i v příštím
roce získá na dané aktivity dotaci a
bude moci pokračovat v jejich
realizaci.
RC Mozaika

MgA. Jiří Lhotský

Leden 2014

Kultura/Historie

Arakain oživil fanouškům vzpomínky
Pátek 20. prosince byl v kalendáři příznivců metalové hudby
označen vykřičníkem. Do lovosického Gambrinus klubu totiž
zavítala v rámci svého prvního
klubového turné v historii dnes
již legendární metalová kapela
Arakain.
A ta se tentokrát se svým playlis-

tem tedy rozhodně nemazlila.
Rozhodla se totiž na tomto turné
servírovat pouze skladby z prvních
dvou desek (Thrash the Trash a
Schizofrenie), které jsou v historii
kapely těmi nejtvrdšími.
Už začátek produkce byl netradiční. Kapela přišla na pódium bez
jakéhokoliv intra, zpěvák Jan Tou-

žimský se pozdravil s fanoušky,
oznámil, co je čeká, aby se vzápětí
spustila lavina prvotřídního thrash
metalu. Od úvodního songu Thrash the Trash po závěrečný přídavek
Proč? reagoval zaplněný klub úžasně a energii kapele vracel mírou
vrchovatou. Kromě skladeb z prvních dvou desek potěšili Arakain

i opravdové znalce, když do setu
zařadili i dva singly z osmdesátých
let Ku Klux Klan a Orion.
I když Arakain nemusejí nikomu
nic dokazovat, tak opět potvrdili,
že oprávněně patří na špičku české
metalové scény. Byl to velmi silný
předvánoční zážitek.
(Text a 2x foto: tuc)

Schwarzenbergové v Lovosicích (část 4.)
Z harmonického a klidného
manželství Adolfa Josefa a Idy se
narodilo devět dětí: Eleonora
(*1858) provdaná za hraběte
Jindřicha Lamberg-Ottensteina,
pozdější vládnoucí kníže Jan
(*1860), který se oženil 27. 8.
1889
s
hraběnkou
Terezií
Trauttmansdorffovou a dalších
sedm dětí, poslední Terezie
v roce 1873. Manželé oslavili
v roce 1907 dokonce zlatou svatbu.
Jan Nepomuk Adolf Maria Hubert
Maximin kníže Schwarzenberg
(* 29. 5. 1860 ve Vídni; † 1. 10. 1938
v 79. roce života, tamtéž) převzal
rodový majetek v roce 1914.
Do Lovosic přijel poprvé 7. 6. 1904
jako dědičný princ se svou manželkou. Podruhé přijel do Lovosic
19. 7. 1910 automobilem a až do
21. 7. prováděl inspekci své domény. Znovu svůj zdejší majetek navštívil ve dnech 20. – 22. 6. 1912.
Za 1. sv. války dala 2. 9. 1914 kněžna Terezie Schwarzenberg na zámku v Lovosicích Červenému kříži
k dispozici 7 pokojů s 30 lůžky.
Nepříznivá léta byla pro Jana
Nepomuka po roce 1920, kdy
probíhaly v Československé republice pozemkové reformy. Na Lovosicku bylo státem vyvlastněno
2 650 hektarů půdy patřících pů-
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Poslední majitel panství a hlava hlubocko-krumlovské větve rodu JUDr.
Adolf ze Schwarzenbergu společně s manželkou Hildou, rozenou velkovévodkyní lucemburskou.
vodně k schwarzenberskému panství a rozděleno mezi české zemědělce. Schwarzenbergům zůstaly
pouze statky v Lovosicích, Vchynicích a Sulejovicích a lesní závod v
Bílém Újezdě. Naštěstí byli Schwarzenbergové dobrými hospodáři a
dokázali překonat mnohá složitá
období. Po válce byla na Lhotce
postavena například nová schwarzenberská cihelna. Pozemky byly
krom toho dostatečně scelené pro
využití mechanizace a byly vhodné
pro zavádění nových zemědělských
postupů. Schwarzenbergům zůstal

i lovosický zámek a pivovar a další
nemovitosti. Když byl 24. 5. 1924
položen základní kámen nové
chaty na Lovoši, převzal kníže protektorát nad lovosickým Středohorským spolkem i chatou; 29. 5.
1930 se v Lovosicích konala oslava
jeho 70. narozenin. 1. 10. 1938
kníže ve Vídni zemřel.
Posledním vlastníkem schwarzenberského statku v Lovosicích byl
v letech 1938 – 1945 JUDr. Adolf
Jan Marie František-Josef Hubert
Agapit Schwarzenberg (*18. 8.
1890 v Hluboké nad Vltavou;

† 27. 2. 1950 Bordighera v Itálii).
V roce 1938 musel pro své politické smýšlení emigrovat, což stihl
těsně před fašistickou okupací
Čech a aktivně podporoval ze
zahraničí český odboj. Německá
tajná policie jeho majetek zabavila;
po válce byla na majetek uvalena
národní správa. Po válce se Adolf
Jan vrátil ze zámoří do Evropy, ale
Československo již nikdy nenavštívil; podle zákona z července 1947
přešel rodový majetek do vlastnictví země České a později byl zestátněn.
Adolfovi následovníci ing. Josef
Schwarzenberg (1900 – 1979) a
JUDr.
Jindřich
Schwarzenberg
(1903 – 1965) neměli mužského
potomka, a proto Jindřich adoptoval Karla Schwarzenberga (nar.
1937) z druhé rodové větve.
Budoucí představitel schwarzenberského rodu se stal dědicem
paláce ve Vídni, velkostatků
Schwarzenberg v Bavorsku a
Murau v Rakousku a dalšího majetku primogenitury. V prvních
letech po „sametové revoluci“ z
listopadu 1989 pomáhal nové
vládě a především prezidentu Václavu Havlovi navazovat diplomatické kontakty s nejvýznamnějšími
státníky Evropy.
(hz, foto: archiv)
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Na koncertě tří generací nechyběl Richard Tesařík
V zaplněném sále KS Lovoš
zahájil program písní Feeling
good protagonista koncertu
Jakub Koch a pokračoval oblíbenou vánoční skladbou Bílé Vánoce. Poté pozval na podium prvního hosta, nejmladšího zpěváka
Pepíka Feča, který si vystřihl
Mackie Messera. V podání Jakuba následoval song Rozeznávám
z lyrikálu Kudykam. Několik
písní zazpívali mladí zpěváci
Natálka Tichá, Natálka Procházková, Pepík a další.
Za velkého nadšení přivítali diváci
na pódiu hlavního hosta koncertu
Richarda Tesaříka. „YO YO Band
jsme založili s bráchou Vladimírem.
Původně jako vokální kvarteto se
zaměřením na soul a gospel,“ uvedl Tesařík, jenž poté začal zpívat.
Zazněla Unchain My Heart, Tesařík
stepoval a sklidil velký potlesk.
Následovala píseň Raděj zpívám
blues a opět mohutný aplaus.
Chvíli vyprávěl o svém současném
vystupování v muzikálech a jak v
nich hraje rád – v muzikálu Mauglí
má dvě role – Slona a Supa. Na
scénu se vrátil Jakub Koch s písní

Good (Gershwin), Sunny, Lucky Old
Sun a mnohé další. Program byl
výborně sestaven, vystřídaly se
písně vánoční i soulové.
Na závěr ještě bleskový rozhovor
s Richardem Tesaříkem
Kdy jste byl se skupinou YO YO
Band naposledy v Lovosicích? Já
myslím, že v roce 1999 na pouti?
Pamatujete si to lépe než já :-)
Jak jste se dostal k Jakubovi
coby žákovi?
Byl mi přidělen na konzervatoři.
(Jakub tvrdí, že to bylo pro něj
velké štěstí.)
Máte nyní nějaké další žáky?
Ano, ještě další tři.
Havrani na sněhu a poté se znova
představili mladí zpěváci. S Natálkou Procházkovou zazpíval Jakub
duet Byl by hřích. Poté na pódium
opět přišel Richard Tesařík a dali
s Jakubem řeč, jak se dostali ke
zpěvu. Zpěvák Tesařík v současnosti vyučuje na Mezinárodní konzervatoři Praha a Jakub je jeho
žákem. Spolu pak zazpívali song

You Are So Beautiful.
V druhé půli vystoupila skupina
JJIM Band ve složení Ivoš Joachimsthaler (baskytara), Jirka Holeček (saxofon), Martin Dolejší (bicí)
a Jakub Koch (klávesy, zpěv).
Zazněl další duet Richarda Tesaříka
a jeho žáka Jakuba Georgia on My
Mind. JJIM band ještě zahrál oblíbené skladby Imagine, Oh Lady Be

Baví Vás víc swing nebo reggae?
Baví mě oboje, nedá se říci, že
bych jedno preferoval. Baví mě ale
také soul a funky.
Jak to všechno stihnete… muzikály, koncerty?
V pohodě, co jiného bych měl
dělat.
(hz, foto: hv)

Koncert Noemi Koblischkové a jejích kolegů z konzervatoře
Tradiční vánoční koncert lovosických mladých umělců se uskutečnil 29. prosince ve vánočně
vyzdobeném sále Sboru Bratrské
jednoty baptistů. Noemi Koblischková je žákyní Věry Vlkové z
5. ročníku Konzervatoře Teplice.
Koncert
klavíristka
zahájila
Beethovenovou Sonátou op. 53
zvanou Valdštejnská (možná na
počest Adama z Valdštejna, který
pomohl k povýšení Lovosic na
město). Jan Lukš, absolvent Pražské konzervatoře, se představil
Chopinovými Eudami a Fantazií na
české národní písně Bedřicha Smetany. Houslistka Štěpánka Hrůzová
studuje v Teplicích v 2. ročníku a

skladby českých i světových skladatelů B. Smetany, A. Dvořáka a F.
Chopina v provedení studentek
klavírního oboru teplické konzervatoře Noemi Koblischkové a Nicole Lovásové a jejich kolegy Jana
Lukše. Děvčata zahrála dokonce
čtyřručně Dvořákovy Slovanské
tance e-moll a g-moll.
Koncert Noemi a jejích hostů
bývá v Lovosicích v roce poslední a
je vždy hojně navštíven. Letos
kromě Nicole byli všichni účastníci
bývalí žáci lovosické ZUŠ. Určitě o
mladých umělcích ještě uslyšíme,
Noemi i Jan Lukš se úspěšně zúčastnili několika klavírních soutěží.
na koncertu uvedla Adagio religi-

oso H. Vieuxtempse. Zazněly i další

(hz, foto: Ing. Milan Němeček)

Hezký dárek k Vánocům

malířka a řezbářka Jarmila Haldová
a zahrnují české krále, císaře, knížata a jejich manželky od Bořivoje
po Leopolda. Vánoční atmosféru
dokreslují vyřezávané dřevěné
betlémy, keramické glazované
betlémy i betlémy malované a
vystřihované od téže autorky. Zámecké sklepení obsahovalo vánoční stromečky vyzdobené tradičními
ozdobami. „Zhlédli jsme také výstavu půvabných obrázků s motivy
ráje, lásky a pohody Barbory a
Emmy Srncových, mám je moc

ráda,“ byla potěšena jedna ze seniorek.
Po ukončení prohlídky byl zajištěn oběd v příjemném prostředí
restaurace Léta Páně Dolní Počernice. Po dobrém obědě nás čekala
v Praze ještě prohlídka vánočních
trhů na Staroměstském náměstí.
Vedení Lovochemie je nutno za
předčasný dárek k Vánocům poděkovat. Hned v lednu čeká členy
Klubu důchodců Lovochemie další
nabídka – zájezd na muzikál Mata
Hari.
(hz)

Důchodci, bývalí zaměstnanci
Lovochemie, se sešli na vánočním
z á j e z du
sp o j e n ým
s prohlídkou Chvalského zámku
a vánočních trhů v Praze. Autobus vyjel z Litoměřic a další
účastníky nabral na Václavském
náměstí v Lovosicích.
Historie obce je prvně doložena
okolo roku 1070. Chvalská tvrz
v roce 1734 vyhořela a byla přesta-
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vena do podoby renesančního
dvouposchoďového zámku. Po
roce 1945 zámek chátral a záchrana přišla s fondy EU v poslední
chvíli. V roce 2008 byl nově zrekonstruovaný zámek slavnostně
otevřen veřejnosti.
Účastníci zájezdu navštívili výstavu Vánoční království aneb Dřevořezby českých panovníků a tradiční
betlémy. Dřevořezby vytvořila
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Alžbětinská serenáda měla
v Lovosicích premiéru
V kostele Církve československé husitské v ulici Karla Maličkého v Lovosicích se v pátek
13. prosince uskutečnil 3. adventní koncert, na kterém
vystoupila známá sopranistka
Dana Krausová za doprovodu
kláves Ester Godovské.
Dana Krausová studovala na
pražské konzervatoři klasický zpěv
u profesora Luďka Löbla a dojíždě-

la zároveň na Pedagogickou fakultu do Ústí nad Labem, kde studovala hudební výchovu a sólový
zpěv.
Koncert byl zaměřen na vánoční
árie z děl barokních mistrů i
dalších období od skladatelů jako
W. A. Mozart, A. Dvořák, G. F. Händel, A. Vivaldi, Ch. Gounod a dalších. V jejím programu nechyběla
plejáda vánočních písní barokního
varhaníka a skladatele
Adama
Michny
z Otradovic, koledy francouzské a italské a díla
dalších
významných
umělců. Jako premiéru
zazpívala pro posluchače
v Lovosicích Alžbětinskou serenádu a sklidila
velký aplaus. Obě umělkyně obdržely kytice od
farářky Mikuškové i od
jednoho z posluchačů,
což v Lovosicích nebývá
zvykem. Jako dík za přijetí zazněl ještě přídavek
Tichá
noc.
Koncert
pě v k yn ě
K ra u sov é
v Mírovém kostele byl
skvělý a doufejme, že ji
uslyšíme i na Noci kostelů 2014.

Vánoční koncert partnerských měst
Coswig a Lovosice
V předvečer adventu se v kostele sv. Václava uskutečnil společný česko-německý Vánoční
koncert Musikschule Coswig
a ZUŠ Lovosice. Koncert zahájil
lovosický farář Roman Depa
a německy i česky ho uváděly
Ulrike Tranberg, mluvčí radnice
v Coswigu, a Erika Trefná. Koncertu se zúčastnily delegace
lovosické i coswigské radnice.
Německá delegace zastoupená
ředitelkou Musikschule Coswig
Konstanze Eweleit předala lovosické ZUŠ hezký dárek k Vánocům –
noty deseti vánočních písní složených pro dechové nástroje.
Z Coswigu vystoupil soubor hráčů
na žesťové nástroje a zahrál něko-

lik vánočních písní. Českou stranu
zastoupil pěvecký sbor Happy
Voices se sbormistrem Jakubem
Kochem. Na závěr koncertu zazněla koleda Narodil se Kristus Pán…
a sbormistr vyzval ke zpěvu všechny návštěvníky koncertu. Českoněmecký Vánoční koncert se
v Lovosicích vydařil. Lovosická ZUŠ
s ředitelem Lhotským oplatila
coswigským hostům návštěvu
v Sasku 8. prosince (rovněž koncertem Happy Voices).
Vánoční koncert byl podpořen
dotací z programu Cíl 3/Ziel 3 pro
přeshraniční spolupráci mezi Svobodným státem Sasko a Českou
republikou.
(hz, 2x foto: hv)

val pěvecký sbor Happy Voices.
V 17 hodin pak proběhla vlastní
vernisáž, o kterou se postaral divadelní soubor Klíček, který vedou
Helena Bušková, Jana Nováková
a Iva Broučková. Návštěva byla
velká, mnozí i stáli. Nejprve zahráli
ti menší veršovanou pohádku
O Koblížkovi, který utekl do světa.

Ti dospělejší sehráli hru se zpěvy
Noc na betlémských pastvinách o
narození Mesiáše. Pěveckými vložkami hru doprovázel nový pěvecký
soubor Šance na druhou pod vedením Jakuba Kocha. Hra měla
velký úspěch a doufejme, že Klíček
opět nacvičí něco pěkného.

(hz, foto: M. Hyka)

Betlémy v Lovoši s vernisáží
Koncem listopadu se uskutečnila ve spolupráci o. s. Šance a
Kulturního střediska Lovoš ve
velkém sále pravidelná Vánoční
výstava betlémů. Návštěvníci
viděli betlémy z celé republiky,
papírové, keramické, ale i krajkové a vyřezávané ze dřeva nebo
dokonce pečené.
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Expozice byla doplněna ukázkou
zdobení perníčků, tvorbou adventních věnců, vizovického pečiva
a postaviček z kukuřičného šustí.
„Letos byla výstava i s vernisáží a
byla hojně navštívena,“ uvedla
Božena Plicková, předsedkyně o. s.
Šance.
Hned první den odpoledne zazpí-

(hz, foto: hv)

11

Sport

Lovci přezimují na stříbrné příčce
Na druhé příčce extraligové
tabulky přezimují lovosičtí házenkáři. Po dlouhém vedení se
na stříbrnou pozici dostali díky
letošním
dvěma
posledním
zápasům s Plzní a Hranicemi.
Hráči na palubovku sice naskočí
opět až koncem ledna, ale Jiří
Motl se během pauzy představí
v dresu reprezentačním.
Do závěrečného utkání letošního
roku nastoupil tým HK .A.S.A.
Město Lovosice už i s uzdraveným
Jiřím Motlem. V Hranicicích ale
chyběl rozehrávač Berka. I přes
řadu omezení ve svém kádru hosté
naklonili zápas na svoji stranu.
Ke konci první půle dokonce vedli
o pět branek. O poločas ale šli do
šaten za stavu 15:17. Přestože ještě
úvod druhé části hry měli pevně
v rukách Lovci, závěr se jim nevydařil, soupeř vyrovnal a nakonec
o jedinou branku zvítězil 27:26.
Poslední utkání roku tak chutnalo
hořce.
„Bodovat jsme si určitě zasloužili,
hráči bojovali, jejich přístup byl
velmi dobrý, ale absence zraněných nebo nemocných klíčových
hráčů je prostě na naší hře znát,“
zhodnotil lovosický trenér Vladimír
Šuma.
Rok 2013 tak severočeský tým
končí s bilancí šestnácti odehra-

ných zápasů, ve kterých dvanáctkrát vyhrál a zaznamenal kvartet
proher. Čtyřiadvacet bodů pro
Lovosice znamená průběžnou
druhu pozici, když ztrácí tři body
na vedoucí Plzeň. Naopak třetí
Jičín zaostává o čtyři body za Lovosicemi. „Nemá smysl bavit se dopředu. Stačí malá chyba a jsme bez

medaile stejně jako loni, takže do
žádných „kdyby“ se pouštět nebudu. Jsme na tom dobře a důležité
je, že naše hra baví diváky a ti nás
podporují. Musím opět zopakovat,
že máme nejlepší fanoušky z celé
extraligy,“ podotkl jeden z tahounů
Lovosic Jan Landa.
Házenkářská extraliga se na ně-

kolik týdnů odmlčí. Do soutěže
hráči znovu naskočí 29. ledna, kdy
Lovosice od 18 hodin hostí Přerov.
Pauzu vyplní reprezentace účastí
na ME v Dánsku (12. – 26. ledna
2014), která je pro Lovosice také
velmi důležitá. V širší nominaci
opět nechybí Jiří Motl.
(Text a foto: pp)

Ondřej Hrdlička je Mistrem České republiky
Dvoudenní Mistrovství ČR ČSKe
hostilo v Havířově, mezi pěti
sty soutěžícími, i lovosické závodníky SKR Sport Union, kteří
bojovali o tituly a medaile.
V první soutěžní den mezi mladším a starším žactvem nastupovali L. Husáková, M. Vlček,
O. Hrdlička a K. Procházková.
Výrazně se prosadil zejména
Ondřej Hrdlička, který se konečně plně adaptoval na disciplínu
kumite a prošel eliminacemi až
do finále s jasnou šancí na titul.
V závěrečném souboji s Herákem
(KK Chodov) si už nenechal tuto
šanci vzít a stal se prvním
Mistrem ČR.
Ostatním závodníkům žákovských
kategorií se podařilo zdolat pouze
několik úvodních zápasů a na
stupně vítězů se nedostali. Na

bodovaném čtvrtém místě skončila
mezi staršími žákyněmi nad 50 kg
Kateřina Procházková, které zatím
krom bojovnosti chybí i větší zápa-

sová zkušenost a technická dovednost. „Bereme tento výsledek jako
pozitivní, protože už jen nominace
takového počtu závodníků na
mistrovství je ukazatelem naší
dobré práce,“ zhodnotil šéftrenér
celku Josef Rajchert.
Druhý den patřil dorostu a juniorům. Jako první nastupoval v kata
juniorů Petr Marschall a hned od
začátku bylo jasné, že s trojicí Vik,
Podroužek, Vít (Liberec, Praha,
M. Boleslav) bude tvořit špičku
kategorie. Sestavy mu vyšly dle
představ a porazil i svého silného
soupeře Vika. „Kdyby nic, tak to mi
udělalo velkou radost,“ prohlásil
Marschall po soutěži. V té se nakonec utkal ve finále s vynikajícím
Vítem, který v tento den neměl ani
v Marschallovi konkurenci.
Do disciplíny kumite nastupoval

Marschall jako druhý univerzální
závodník,
po
Podrábském
z ústeckého střediska (soutěžili
v kata i kumite), opět jako favorit.
I on měl ale snad načrtnut svůj
osud. Porazil všechny své soupeře
a dostal se do finále. Tam svedl
velmi tvrdý souboj s Koudelkou
z FC České Budějovice. Po nerozhodném výsledku nakonec verdiktem 2:3 obsadil druhé místo.
„Koudelka se na Petra stále lepil,
držel a bál se mu dát prostor, aby
neinkasoval. Tři rozhodčí ho za to
posoudili jako aktivnějšího, ale my
jsme opačného názoru. Tady byl
nejen pro nás Marschall jasným
vítězem,“ zlobil se jinak klidný kouč
Nechyba. Lovosičtí závodníci opět
prokázali, že je nutno s nimi počítat, a udělali čest svému středisku.
Josef Rajchert
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Noviny jsou vytištěny na recyklovanou alternativu ke křídovým papírům zn. REVIVE.
Povoleno MK ČR pod č. E 11617.

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste nám zachovali
věrnost, a věříme, že jste se službami,
které nabízíme, spokojeni. Nelákáme Vás
na obrovské slevy, které ve skutečnosti
žádnými slevami nejsou. To se dá snadno
zjistit, stačí jen přemýšlet a trochu počítat.
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• provádím

VĚTŠINU BRÝLÍ

• zhotovíme do

druhého dne

Toto vše dokážeme, na rozdíl od některé
konkurence, protože jsme všichni
kvalifikovaní oční optici
s letitou praxí v oboru.

E
APLIKUJEčoM
čky
• kontaktní

Lovosice
Terezínská 205
416 532 648
728 298 671

Pondělí
- Pátek
8:30-12:00
13:00-17:00

E-mail: optik.prudky@iol.cz

Libochovice
Nám. 6. května 612
416 591 509

www.optia.cz

Snažíme se, abyste po návštěvě u nás dobře
viděli, ale také dobře vypadali, a proto
nabízíme kompletní servis, tedy měření očí,
poradenskou činnost a aplikaci kontaktních
čoček. Jak jistě víte, Vaše staré brýle
dokážeme upravit a většinou i opravit.

Pondělí
8:30-11:30
12:30-15:45
Čtvrtek
8:30-11:30
12:30-15:45

PŘIJĎTE SE O NÁS
DOZVĚDĚT VÍC NA

Přejeme Vám klidný a pohodový rok 2014
a ještě jednou Vám děkujeme.
OPTIK PRUDKÝ
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Prodejna: Lidická 12, Litoměřice

Pf 2
014

Mob.: 603 298 040
Tel.: 416 737 025
web: www.revaj.cz e-mail: info@revaj.cz
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Děkujeme našim zákazníkům a obchodním
partnerům za projevenou důvěru a přejeme
jim stálé zdraví a mnoho úspěchů v roce 2014.
inzerce.dnesek@email.cz

VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU
A BAREVNÝCH KOVŮ

Střední škola a Mateřská škola, o. p. s.
Jarošova 23
412 01 Litoměřice
www.stredni.eu
info@stredni.eu
tel. 416 731 920, 416 735 546

V AREÁLU AUTOLAKOVNY LOVOSICE

Nyní akce
autobaterie
ory
a elektromot

13 Kč

Nabízíme obory vzdělávání:
Ę Předškolní vzdělávání v mateřské škole

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOVRAKŮ
000 Kč
k 1800 - 3
Dáre

uto
za Vaše arm
a)
zda
(doprava ná
mož

Lovosice
Sv. Čecha 1163/2
areál autolakovny

(informace: ms@stredni.eu, tel.: 777 082 225)

Ę Střední vzdělávání - s maturitou nebo výučním listem
(informace: www.stredni.eu)

Ę Upozorňujeme na nová zaměření v oboru
Ekonomika a podnikání:

§Management sociálních služeb
§Pohřebnictví
§Ekonomika a podnikání v elektrotechnice - diagnostika
zdravotních přístrojů

Tel.: 724 11 12 13
777 89 77 60
www.autovrakylovosice.cz

† Podle předchozího vzdělávání může studium trvat od 1 do 4 let.

Návštěva školy kdykoliv po dohodě.

Internet

Televize

Balíčky Internet + TV

100Mbit za 379,-Kč
instalace ZDARMA

60 TV programů
již za 139,-Kč

již od 300,-Kč měsíčně
Set-top-box ZDARMA

Tarify

Nabídka

Balíčky Internet + TV

Tarify pro optické připojení k internetu jsou symetrické
tzn. že rychlosti stahování a odesílání dat jsou shodné.

K dispozici jsou 3 základní programové balíčky, ale
je možné si složit vlastní programovou nabídku
vhodnou kombinací TV Mini, TV Standard a tematických balíčků.

Pokud si nyní objednáte některou z níže uvedených
kombinací Internetu a TV, dostanete je jako balíček
za zvýhodněnou cenu.

Kontakty a objednávky připojení

email:obchod@ltnet.cz

Obchodní zástupce: +420 773 111 108
V případě zájmu volejte, nebo zašlete SMS a my Vám obratem zavoláme

Denně 9:00 - 20:00 hodin

Příjem inzerce na tel.: 724 482 870

www.ltnet.cz
Leden 2014

AUTOSERVIS – PNEUSERVIS
DIAGNOSTIKA — KLIMATIZACE — GEOMETRIE — SERVISNÍ PROHLÍDKY — AUTOELEKTRIKA — AUTOBATERIE
STARTÉRY — POJISTKY — ŽÁROVKY — OCHRANNÉ NÁSTŘIKY PODVOZKŮ — OLEJE A FILTRY
MONTÁŽ TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ — BRZDY — TLUMIČE — OPRAVY NEBO VÝMĚNY AUTOSKEL
ODTAHOVÁ SLUŽBA — ZAJIŠTĚNÍ STK

LOVOSICE, 200 m ZA LIDLem, TEL.: +420 602 486 402, WWW.AUTOSERVIS-LOVOSICE.CZ

Hledáme ještě 37 lidí,
kteří chtějí

snížit váhu o 5-30 kg.
Poradenství zdarma. Trvalé výsledky.
Pro nezávazné informace volejte

728 478 202
nebo navštivte www.zhubnemezdrave.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Měsíční náklad Lovosického dnešku činí 4 000 výtisků
a je distribuován zdarma do každé lovosické domácnosti.

Inzerci přijímá:
Radim Tuček - šéfredaktor Lovosického dnešku
Telefon: 724 482 870, E-mail: inzerce.dnesek@email.cz

Zásahy jednotky požární ochrany HZS Ústeckého kraje PS Lovosice
na území ORP Lovosice (30. 10. – 18. 12. 2013)
30. 10. 2013 v 11:32 byl vyhlášen
poplach jednotkám HZS PS Lovosice,
Litoměřice a SDH Chotiměř, které byly
vyslány k požáru dodávky do obce
Malé Žernoseky. Při příjezdu na místo
události byl zjištěn požár vozidla v
důsledku prováděných svářečských
prací, od kterých chytlo vnitřní vybavení
vozu. Požár lokalizoval uživatel před
příjezdem jednotek, které požár
zlikvidovaly.
16. 11. 2013 v 7:25 byl na linku 112
nahlášen požár střechy rodinného
domu v Třebenicích. Po příjezdu
jednotek požární ochrany SDH
Třebenice, Klapý, Třebívlice a HZS PS
Lovosice na místo události bylo
průzkumem zjištěno, že se jedná o
požár elektrorozvodny na stěně domu.
Jednotka SDH Třebenice provedla
odpojení elektřiny a následně uhasila
požár pomocí vysokotlakého proudu.
Po likvidaci požáru rozvodny provedli
hasiči průzkum celého objektu a celý
dům vyvětrali. Vzhledem k nepřítomnosti majitele zajistila objekt Policie
ČR.
18. 11. 2013 v 15:05 vyjely jednotky HZS
PS Lovosice a SDHO Klapý k požáru sazí
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v komíně v obci Sedlec. Po příjezdu na
místo události bylo průzkumem
zjištěno, že v komíně hoří
nahromaděné saze. Hasiči hořící saze
strhli pomocí písku. Majiteli byla
udělena bloková pokuta za porušení
nařízení Vlády ČR k podmínkám
požární bezpečnosti při provozu
komínů a kouřovodů.
19. 11. 2013 v 9:31 byla vyslána
jednotka HZS PS Lovosice k explozi
svařovací soupravy do Lhotky nad
Labem. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno, že se nejednalo o výbuch
lahve, ale o vznícení par a oděvu při
svářečských pracích. Hasiči prováděli
vyprošťovací práce jedné osoby ze
svařované lodní konstrukce. Před
příjezdem hasičů byla na místě již
záchranná služba, která následně
ošetřovala dvě popálené osoby.
24. 11. 2013 ve 02:49 vyjeli hasiči z PS
Lovosice na dálnici D8 u obce Bílinka k
požáru osobního automobilu. Na místě
bylo zjištěno, že se jednalo o požár
plastového nárazníku. Požár byl
zlikvidován před příjezdem jednotky
požární ochrany. Jednotka provedla
závěrečný průzkum vozu a zkontro-

lovala únik provozních kapalin, které
vytvořily skvrnu o délce cca 200 m.
Skvrna byla zlikvidována sorbentem.
25. 11. 2013 ve 12:46 byl vyhlášen
poplach jednotkám SDH Třebenice,
HZS PS Lovosice a Litoměřice na
dopravní nehodu na silnici číslo I/15 u
Třebenic. Na místě bylo zjištěno, že se
jedná o dopravní nehodu osobního a
nákladního automobilu s vyproštěním
osoby. Zásah probíhal ve spolupráci se
záchrannou službou a leteckou
záchrannou službou. Po záchranných
pracích zajistili hasiči únik provozních
kapalin a označili místo nehody.
4. 12. 2013 v 5:58 byla jednotka vyslána
k dopravní nehodě osobního
automobilu, které dostalo u Podsedic
smyk a bočně narazilo do stromu. Při
nehodě došlo ke zranění dvou osob,
které byly v péči záchranné služby před
příjezdem jednotky HZS. Hasiči
provedli protipožární opatření a
osvětlení místa zásahu pomocí
elektrocentrály a osvětlovacího
stožáru.

osobních automobilů na silnici I/30 u
Prackovic nad Labem. Jeden řidič byl
odvezen záchrannou službou, ostatní
osoby byly bez zranění. Hasiči provedli
základní protipožární zabezpečení a
označili místo nehody.
14. 12. 2013 v 9:35 byly povolány
jednotky z HZS PS Lovosice, Litoměřice
a SDH Třebenice k požáru osobního
automobilu na dálnici D8 u Vchynic. Na
místě byl vytvořen jeden vysokotlaký
proud a následně druhý. Po dojezdu
jednotky PS Litoměřice byl z vozidla
vyndán převážený materiál, aby nebyl
zničen požárem a hasebními látkami.
18. 12. 2013 v 22:25 zasahovala
jednotka u dopravní nehody vozidla
Ford Tranzit. Řidič projel rovně kruhový
objezd na silnici č. I/15 v Lovosicích u
firmy PREOL. Z poškozeného vozidla
unikl motorový olej na vozovku, kde
tvořil kluzký film. Jednotka vyznačila
místo zásahu a objízdnou trasu přes
druhou půlku kruhového objezdu a
provedla protipožární opatření.
Ropnou skvrnu zlikvidovala pomocí
sorbentu, dále místo osvětlila.

9. 12. 2013 v 7:47 byla na linku 112
ohlášena dopravní nehoda dvou

inzerce.dnesek@email.cz

Město Lovosice
Přehled kulturních a sportovních akcí

Leden 2014
Březen
2013
KS Lovoš • RC Mozaika • DDM Elko • Knihovna • Sdružení Úsměv pro zdraví

Kulturní středisko Lovoš

Ulice 8. května 155/13, Lovosice
telefon: 416 532 140, web: http://kslovos.lovosice.com/

Pátek 3. ledna
ZADÁNO PRO DOBROU NÁLADU
Podvečer s hudbou a tancem pro všechny
generace. Hraje Orchestr Kulturního střediska
Lovoš. Sál KS Lovoš, od 17 hodin, vstupné 50 Kč.

Pondělí 13. ledna
GEOGRAFICKÁ PŘEDNÁŠKA KAREL STARÝ,
PRŮVODCE CK NOMÁD – JAMAJKA,
OSTROV SLUNCE, RUMU A REGGAE
Průvodce CK Nomád Karel Starý zve na nejtypičtější ze všech karibských ostrovů. Na ostrov,
kde v „nejhříšnějším městě světa” přístavu Port
Neděle 12. ledna
Royal vládl první mezi všemi piráty v Karibiku –
Sváťovo loutkové dividlo – ZLATOVLÁSKA
kapitán Henry Morgan. Do pravlasti reggae,
Pohádka pro děti.
dredů a věčné inspirace. Na podmanivou
Sál KS Lovoš, od 10 hodin, vstupné 20 Kč.
Jamajku s překrásnými plážemi, korálovými
útesy, bujnou tropickou vegetací, horskými
Pondělí 13. ledna – TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Přihlášky přijímá KS Lovoš (kursovné: 3.000,- scenériemi, řekami a vodopády, ale i neobvykKč/pár, jedná se o deset lekcí + Závěrečný raut. lými termálními lázněmi. Na ostrov vůně vanilJednotlivé lekce vede Karel Zima s partnerkou.) ky, kávy a rumu, exotického ovoce, karibské
hudby, atraktivních „černých gazel”
Sál KS Lovoš, od 19.30 hodin.
i „mimozemšťana“ Usaina Bolta. Na ostrov, jejž
sám Kryštof Kolumbus považoval za nejkrásnější ze všech, které objevil.
Klubovna KS Lovoš, od 17:30 hodin,
vstupné
20 Kč.
www.rcmozaika.cz

RC Mozaika o.s.

SEMINÁŘ:
Sobota 11. 1. 2014 od 9.30
Povídání o kojení
Pro všechny budoucí maminky. Seminář vede
certifikovaná laktační poradkyně Mgr. Alena
Ptáčková.
V rámci Odpoledne ZA ŠKOLOU nabízíme
nové kroužky:
Pondělí od 15.00 do 15.45
Tanečky pro malé skřítečky
Pro děti od 1,5 do 4 let. Klasické tanečky,
říkanky a písničky, které děti milují, doplněné
pohybem a něco nového navíc. Děti se vyřádí,
ale zároveň se naučí soustředit pozornost a
zklidnit se. Pro všechny, kterým lépe vyhovuje
odpolední hodina. Lektorem kurzu je Mgr.
Šárka Pailová
Pondělí od 17.00 do 17.45
Dramaťáček s Jitkou
Kroužek pro děti od 4 do 6 let. Zažijme pozdní
večerní odpoledne plné her a zábavy, děti se
naučí rozvíjet svou fantazii a představivost,
správnou výslovnost a procvičení paměti za
pomoci básniček, monologů, dialogů a práce
ve skupině. Lektorem kurzu je Mgr. Jitka
Hellerová

Akce DDM Elko
www.ddm.lovosice.net

Pátek 17. ledna
Ú S M Ě V P R O Z D R AV Í P O Ř Á DÁ
TANEČNÍ ZÁBAVU S PŘEKVAPENÍM
K tanci a poslechu hraje Jitka Dolejšová.
Sál KS Lovoš, od 17.00 do 22.00 hodin,
vstupné 65,- Kč.
Pátek 24. ledna – MYSLIVECKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje skupina
PARADOX. Pro návštěvníky připravena
tradičně bohatá zvěřinová tombola.
Organizuje Myslivecké sdružení LOVOŠ.
Sál KS Lovoš, od 20.00 hodin.

Akce Sdružení Úsměv pro zdraví
16. – 26. 1. – Mšené Lázně
Cena 6.500 Kč, plná penze. Dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím, vstupní lékařská
prohlídka, 8 lázeňských procedur, cvičení
v bazénu, cvičení odpoledne, ranní rozcvička, přednáška o zdraví Václava Víta,
večerní semináře SuJok, léčivé svíčky,
SM systém, atd. Nástup ve čtvrtek 16. 1.
v 10 hod., začínáme obědem, vstupní
lékařská prohlídka začíná dopoledne.
Přihlášky: Žamberská - 603 230 513

Středa 8. 1. – Boreč – turisté
Úterý 21. 1. – Soutěž pro děvčata
Miss poupátko 2014
Pátek 31. 1. – Barevný ledový den
Karneval na zimním stadionu
od 10.30 hodin

Městská knihovna
Kostelní 1, Lovosice
e-mail: knihovna@lovosice.com, www.knihovna.lovosice.com

Běžná provozní doba:
Dospělí
Po
x
Út
9.00 – 11.00
St
9.00 – 11.00
Čt
zavřeno
Pá
9.00 – 11.00
Děti a mládež
Po
12.00 – 18.00
St
12.00 – 17.00
Pá
12.00 – 15.00

12.00 – 18.00
12.00 – 15.00
12.00 – 17.00
12.00 – 15.00

17. 1. – Taneční zábava s překvapením
K tanci a poslechu hraje a zpívá Jitka
Dolejšová. Od 17 hod., cena 65 Kč.
Javůrková - 790 403 536
26. 1. – HDK AIDA
Od 15 hod., cena 290 Kč.
Přihlášky: Žamberská - 603 230 513
30. 1. – Keramika
Od 9 hod. v DDM Elko Lovosice.
Cvičení s lany SM-systém
Pravidelné cvičení v úterý a čtvrtek od 14
hod. v DDM Elko Lovosice, cena 50 Kč.
Možnost domluvit cvičení - Chadimová:
tel. 702 001 721
Pravidelné schůzky v LTM ul. Kosmonautů od 13 hod. každé pondělí, protažení, zdravotní info.
Onko klub Viktoria, členská schůze,
každé první pondělí v měsíci od 15 hod.

